
1 
 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-én 

1000 órakor megtartott soron következő üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő  

 Tóth Antal képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző 

 

 

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

ülés határozatképes, a megjelenés 100%.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

2. SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. A Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosításáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

munkájáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

5. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. Egyebek.  
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1. Napirendi pont.  

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a fogászati alapellátás tárgyában készült 

előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése  

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a fogászati 

alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási szerződést 

kösse meg SEVEN DENTISTS Fogászai Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5.). A megbízási szerződést 

2019. szeptember 1 –jétől határozatlan időtartamra kötik meg. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

2. Napirendi pont 

SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 

eszköztámogatása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Seven Dentists Kft eszköztámogatás tárgyában 

készült előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Seven Dentists Kft eszköztámogatása   

 

  

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 

107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt 
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Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5.)   

részére.  

A támogatás megosztásának aránya  

 Jászszentlászló Község Önkormányzat 85.920,-Ft/hó 

 Móricgát Község Önkormányzat 21.480,-Ft/hó 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30., a szerződés megkötésére  

 

 

3. Napirendi pont 

A Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a DATÉR KFt. részére működési támogatás 

biztosításáról készült előterjesztést. Támogatja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Zöldág János – alpolgármester – kérdésként vetette fel, hogy a gépjárműhasználat 2018. évi 

költségét, miért most számolják el? Számára ez a költség nem elfogadható.  

 

Csontos Máté – polgármester – a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. állította össze ezt az 

anyagot. A gépjárműhasználat 2018. évi költségének elszámolása még nem történt meg. 

  

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2019. (VIII.29.) számú határozat 

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 

működési támogatás biztosítása 

 

              

H a t á r o z a t 

 

1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 216.660,- Ft működési támogatást 

biztosít Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére. 

 

2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi  

munkájáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról szóló beszámolót. Támogatja a határozat-tervezet elfogadását. 
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Valentovics Beáta – jegyző – nem kívánta kiegészíteni az előterjesztés anyagát.  

  

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2019. (VIII.29.) számú határozat 
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

 

              

H a t á r o z a t 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Móricgát Község  

Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete 59. §. (2) 

bekezdés  b, pontja alapján a jegyő által készített a Hivatal munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

 

5. Napirendi pont 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Kiskunsági Víziközmű Kft gördülő fejlesztési 

tervét. Javasolja a terv jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

45/2019. (VIII.29.) számú határozat 
Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

 

              

H a t á r o z a t 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunsági Víziközmű-

Szolgáltató Kft által összeállított gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja.  

 

 Határidő: Azonnal. 

 Felelős:   Csontos Máté polgármester 

 

6. Napirendi pont 

Egyebek 

 

6/1. Pöttyös Bögre Zenekar támogatási kérelme 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Lajkó Gábor 

támogatási kérelmét. Támogatja a kérelmet, javasolja, hogy a Pöttyös Bögre zenekar 2019. 
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szeptember 28-án megrendezésre kerülő Floridai Magyar Fesztiválra történő kiutazáshoz 

Móricgát Község Önkormányzata biztosítson 50.000.-ft támogatást. Javasolja, képviselő-

testület hatalmazza fel a támogatási megállapodás aláírásával.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

46/2019. (VIII. 29.) számú határozat 

Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. sz. 

lakos támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pöttyös Bögre 

Zenekar képviselője  Lajkó Gábor 6133 Jászszentlászló, Vasút utca 16. szám 

alatti lakos  részére 50.000.- Ft, azaz Ötven-ezer forint támogatást biztosít. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert - Móricgát Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 5/2014. (II. 26.) rendelete alapján a megállapodást kösse 

meg.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Tartalék előirányzata.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 15. támogatási szerződés megkötése 

 

6/2. Tájékoztatások. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy Képviselő-testület 2019. 

májusi ülésén a Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjra felterjesztette Dobó 

Szilveszter főtörzs zászlóst. Örömmel értesültek, hogy Dobó Szilveszter a kitüntetésben 

részesül, gratulálnak neki.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Fekete Roland, aki Móricgát községet képviselte a Magyar 

Vágtán, második helyezést ért el, amihez gratulálnak. Szép teljesítményt nyújtott a fiatalember.  

Tájékoztatatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móricgát Község Önkormányzata a Magyar 

Falvak program keretében felújítja a Temető ravatalozó épületét. Az épület új tetőt kap, új 

nyílászárókat, valamint kialakításra kerülnek új mosdók. A faszerkezetet lecsiszolják és 

újrafestik. Szintén a Magyar Falvak Program keretében felújítják a Kultúrház tetőt. A 

támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára, a munkálatokat hamarosan megkezdi a 

kivitelező.  
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6/3. Móricgátért Egyesülettel kötött megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

 

Valentovics Beáta – jegyző - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület tagjaival. A 

megállapodás módosítására 4. pontban szereplő számlázási feltételek módosítása miatt van 

szükség. 

 

Csontos Máté – polgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő megállapodás 

jóváhagyását. Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

4. Az Egyesület az Önkormányzat nevére két számlát állít ki az alábbi ütemezéssel: 

 Előlegszámla az előleg átutalásának napjával 

 Végszámla: 2019. augusztus 31. 

Javasolja, Képviselőt-testület hatalmazza fel a megállapodás megkötésével.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2019. (VIII. 29.) számú határozat 

Megállapodás módosítása a Móricgátért Egyesülettel 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricgátért 

Egyesülettel (6132 Móricgát, Zrínyi M. u. 47. adószám: 18363845-1-03, Ny. 

szám:03-02-0002204) kötött – 33/2019. (VI. 27.) számú határozattal 

jóváhagyott - megállapodást módosítja az alábbiak szerint.  

 

Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
5. Az Egyesület az Önkormányzat nevére két számlát állít ki az alábbi 

ütemezéssel: 

 Előlegszámla az előleg átutalásának napjával 

 Végszámla: 2019. augusztus 31. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, illetve a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

 Határidő: 2019. augusztus 30. megállapodás megkötésére 

 

 6/4. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy lejárt a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés, amit 2014. évben kötöttek meg a Veszterm Bt-vel. A szolgáltatás 

körülményeivel elégedettek, a vállalkozó ismeri a móricgáti helyi viszonyokat, javasolja, hogy 
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továbbra is a kegyeleti közszolgáltatási szerződést a Veszterm Bt-vel kössék meg öt év 

időtartamra, az előterjesztés szerinti formában. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2019. (VIII. 29.) határozat  

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés  

módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csontos 

Máté polgármestert, hogy a VESZTERM Kereskedelmi Betéti Társaság 

képviselőjével Veszelka Antal ügyvezetővel - móricgáti köztemető 

üzemeltetése tárgyában - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést megkösse.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Csontos Máté polgármester  

 

 

 

Csontos Máté – polgármester – mivel több kérdés hozzászólás nem volt az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


