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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-én 

9 00 órakor megtartott soros, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

Borsik Imre képviselő 

Deli Jánosné képviselő 

Tóth Antal alpolgármester 

Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

ülés határozatképes, 80 %-os megjelenés. Balasi Béla Zsolt képviselő távolmaradását 

bejelentette.  

 

Képviselő-testület tagjai megkapták a Meghívót a hozzá tartozó előterjesztésekkel.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2019. évi működéséről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

3. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (2021-2035) 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatási igényléséhez önerő biztosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

5. Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

6. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének…./2020. (……..) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelt 

módosításához hozzájárulás megadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 



2 
 

 

7. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének……/2020.(…....) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet-módosításhoz hozzájárulás 

megadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

8. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

9. Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 4/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2020 (…..) önkormányzati rendelet-

tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

10. Egyebek 

 

1. Napirendi pont.  

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. Javasolja 

az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül –  minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

 

18/2020. (VIII. 27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodás módosításáról 

 

 

H a t á r o z a t  
 

1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását 2020. 

szeptember 1. napi hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Általános rendelkezések 

            1.) Levelezési címe: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. 

4. Cím 

A Társulás munkaszervezete 
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A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el 

(továbbiakban munkaszervezet).  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

2. Napirendi pont 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló 

előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2020. (VIII. 27.) számú határozat 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladék- 

gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi  

működéséről. 

 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester              

Határidő: folyamatos             

 

3. Napirendi pont 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (2021-2035) 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a gördülő fejlesztési terv 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést. Javasolja a 2021 – 2035 időszakra készült gördülő fejlesztési 

terv jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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20/2020. (VIII. 27.)  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 2021-2035 időszakra vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja 

 

 Határidő: Azonnal. 

 Felelős:   Csontos Máté polgármester 

 

4. Napirendi pont 

   Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatási igényléséhez önerő biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatási 

kérelem tartalmát. Az Önkormányzat 52 erdei köbméter igénylésére jogosult. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2020. (VIII.27.) számú határozat 

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás  

igényléséhez önerő biztosítása  

 

                                                                                 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. 

évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet 1.8 pont 

szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet nyújt be 52 erdei m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajta beszerzésére.  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m3+áfa, azaz 

mindösszesen 66.040,-Ft önerőt a Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős:   Csontos Máté polgármester  

               Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal  
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5. Napirendi pont 

 Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Kiskunmajsai 

Mentőállomás támogatási kérelmét. Javasolja, hogy 30.000.-Ft összeggel támogassa az 

Önkormányzat az eszköz beszerzését.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2020. (VIII.27.) számú határozat  

Kiskunmajsai Mentőállomás   

támogatási kérelme 
 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az  Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány  (1182 Budapest Királyhágó u. 70. 

adószám:18252831-2-43) részére a Kiskunmajsai Mentőállomás 

felszereltségnek biztosítása céljából  30.000.- Ft azaz Harmincezer forint 

támogatást biztosít 

 

A támogatás fedezete Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését 

megállapító 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet Általános tartalék 

előirányzata.   

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási megállapodás aláírására 

 

Felelős:   Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30., támogatási megállapodás megkötésére  

 

 

6. Napirendi pont 

    Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. 

(……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. 

(II.24.) önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a rendelet-

módosításhoz történő hozzájárulásról szóló előterjesztést. Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2020. október 1. hatállyal módosította a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet, ezt Móricgát 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményezi és hozzájárulását megadja. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül –  minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2020. (VIII.27.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2020. (……..) önkormányzati rendelete a személyes 

 gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról,  

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) 

 önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása 

                                                                                                    

 

H a t á r o z a t 

                                                              

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 9.5. 

pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 

emeléséhez. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  

 

7. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének……/2020.(…....) önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a rendelet-

módosításhoz történő hozzájárulásról szóló előterjesztést. Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2020. október 1. hatállyal módosította a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletet, ezt Móricgát Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete véleményezi és hozzájárulását megadja. Javasolja az előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül –  minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 
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24/2020. (VIII.27.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2020.(…....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 

 nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) 

 önkormányzati rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása 

 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 9.5. 

pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendő térítési díjakról 

Jászszentlászló Község Önkormányzata rendelet alkosson. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  

 

8. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat-tervezetet.  

 

Deli Jánosné – pénzügyi bizottság elnöke – Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének módosításáról szóló határozat-tervezetet. 

Bizottság javasolja a költségvetés módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2020. (VIII.27.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 2020. évi költségvetésének módosítása. 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését megállapító 

7/2020.(II.27.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.) Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 

 

                                     79.212.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 
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állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek                                                        855.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                             74.532.000.- Ft  

 - előző év költségvetési maradványának igénybevét       3.825.000.- Ft   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 56.832.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 10.227.000.- Ft 

- dologi kiadások 11.577.000.- Ft 

 - beruházások 576.000.- Ft 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelősök: Csontos Máté polgármester 

  Valentovics Beáta   jegyző 

 

9. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 4/2020.     

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2020 (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Móricgát Község 

Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendelet-tervezet tartalmát. Javasolja a 

rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Deli Jánosné – pénzügyi bizottság elnöke – pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadta, 

javasolja elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

10. Napirendi pont 

        Egyebek. 

 

 

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

Falu Program keretében az ágvágó berendezés beszerzése pályázat. A támogatás mértéke 4.200 e 

Ft. A gép felszereléséhez szükség van egy homlokrakodóra, aminek az ára 1.200 e Ft. Tekintettel 
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arra, hogy ebben az évben nem tartották meg a Falunapot, így az erre elkülönített költséget 

homlokrakodó beszerzésére használják fel. 

 

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében temetői infrastruktúra 

fejlesztésére. A program keretében az út mellett 110 méter hosszan újítják fel a kerítést, amelyen 

kettő 4 méter széles nagykapu kerül kialakításra. A temető belső kerítései két oldalon 100 méter 

hosszan lesznek felújítva. A projekt teljes költsége 5.000 e Ft, ebből a beruházás értéke 4.650 e 

Ft.  

 

Szintén a Magyar Falu Program keretében újítják fel a temetőben a Ravatalozó épületet. A 

beruházás megkezdődött, a munkák folyamatban vannak.  

 

Az eredeti tervek szerint 2020. szeptember 19-én rendezték volna meg a szüreti felvonulást. A 

járvány második hullámától mindenki nagyon tart, ezért javasolja, hogy a szüreti felvonulást 

mondják le.  

 

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

tudomásul vette.  

  

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


