
Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30  
órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Deli Jánosné képviselő 
 Tóth Antal képviselő  
 
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, a megjelenés 80%.  
 
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirendi pontok:  E l ő a d ó :  
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat 2013. év I. féléves Csontos Máté 
beszámoló elfogadása polgármester 
(Írásos előterjesztés) 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testület és  Csontos Máté 
 szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása polgármester 
 (Írásos előterjesztés) 
 
3. Móricgát Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési  Csontos Máté 
 rendeletének módosítása polgármester 
 (Írásos előterjesztés) 
 
4. Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási Csontos Máté 
 megállapodás módosítása polgármester 
 (Írásos előterjesztés) 
 
5. Móricgáti építési telkek értékesítése Csontos Máté 
 (Írásos előterjesztés) polgármester 
 
6. Egyebek 
 
7.  Szociális kérelmek    
 Zárt ülés



 
 
 

1. Napirendi pont. 
Móricgát Községi Önkormányzat 2013. év I féléves beszámoló elfogadása 
(Írásos előterjesztés) 

 
 
Csontos Máté - polgármester: - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az első féléves 
gazdálkodási időszak lezárult. Az önkormányzat tartalékkal zárta ezt az időszakot. Az írásos anyag 
teljes körű és jól áttekinthető. 
 
Zöldág János – alpolgármester – örömének adott hangot, hogy Móricgát 9.300 e Ft záró 
pénzkészlettel rendelkezik az időszak végén.  
 
Csontos Máté - polgármester: - szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és 
formában Móricgát Községi Önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolójának elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
79/2013. (IX.25.) számú határozat 
Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló jóváhagyása 
 
 
 H a t á r o z a t  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mindenben egyet 

értőleg jóváhagyja az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló pénzügyi beszámolót. 

    
 
  Határidő: Azonnal 
  Felelős Csontos Máté polgármester  
 
 

2. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
(Írásos előterjesztés) 

 
 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztésnek megfelelően kérte a képviselőket tegyenek 
fel kérdéseket. 
 
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi 
Bizottság az előterjesztést megvitatta elfogadásra javasolja.  



Csontos Máté – polgármester – javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Móricgát Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását az írásos előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el.  
 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
3./ Napirendi pont 
 Móricgát Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 (Írásos előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztésnek megfelelően kérte a képviselőket tegyenek 
fel kérdéseket. 
 
 
Csontos Máté – polgármester – javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Móricgát Községi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 15/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendeletét az írásos 
előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.  
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 
 
 
 4./ Napirendi pont 
 Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 
 (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés alapján a Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodását szükséges módosítani. Az anyag teljes körű, jól áttekinthető. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal annak 
elfogadását.  
 
 
 



Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
80/2013. (IX. 25.) határozat 
Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi  
Társulás Társulási megállapodás  
módosítása 
 
 H a t á r o z a t 

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja. 
Képviselő-testület megbízza Csontos Máté polgármestert a 
Megállapodás aláírásával. 
 
 Felelős: Csontos Máté Móricgát polgármestere 
 Határidő: Azonnal 

 
 
 5./ Napirendi pont 
 Móricgáti belterületi telkek értékesítése 
 (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi testületi 
ülésen említett belterületi telek vásárlási igény mára konkréttá vált. Két írásos kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, melyben a Zrinyi utcában kívánnak építési telket vásárolni.  
 
 
Kovács Árpád András vételi kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező Móricgát, Zrínyi 
utca 1027. hrsz alatti telekre  
A Zrínyi utca 1027. hrsz alatti telek   1450  m2 alapterületű 
Nevezett  telkeken ingatlan beruházást kívánnak megvalósítani.  
 
Javaslom a telkek értékesítését egyenként, bruttó 100.000,-Ft értékben. Továbbá a beépítési 
kötelezettséget 5 évben javaslom megállapítani. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadását javaslom. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 



 
81 /2013.(IX.25) számú határozat 
Móricgát, Zrínyi u. alatti 1027 hrsz. építési telek értékesítése 
 

                                   HATÁROZAT  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Móricgát, Zrínyi utca 1027. hrsz alatti  1450  m2 alapterületű építési telket 
bruttó 100.000,-Ft vételáron értékesíti Kovács Árpád András Románia, 
Ditro Maros u. 10/A. szám alatti lakos részére. Beépítési kötelezettség 5 
év. 
Az adásvételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.  
 
Felelős: Csontos Máté  polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 

 
 
Köllő Attila vételi kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező Móricgát, Zrínyi utca 
1028. hrsz alatti telekre.  
A Zrínyi utca 1028. hrsz  alatti telek  1450   m2 alapterületű 
Nevezett  telkeken ingatlan beruházást kívánnak megvalósítani.  
 
Javaslom a telkek értékesítését egyenként, bruttó 100.000,-Ft értékben. Továbbá a beépítési 
kötelezettséget 5 évben javaslom megállapítani. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadását javaslom. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 

82/2013.(IX.25) számú határozat 
Móricgát, Zrínyi u. alatti 1028 hrsz. építési telek értékesítése 
 

                                   HATÁROZAT  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Móricgát, Zrínyi utca 1028. hrsz  alatti 1450   m2 alapterületű építési 
telket bruttó 100.000,-Ft vételáron értékesíti Köllő Attila Románia, Orbán 
Balázs u. 42/A. szám alatti lakos részére. Beépítési kötelezettség 5 év. 
Az adásvételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.  
 
Felelős: Csontos Máté  polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 

 



 
 6./ Egyebek 
 
 6/1 Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 
 
 
Valentovics Beáta – jegyző - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzat által, a megyei önkormányzat által nyújtott, valamint az intézményi támogatás. 
Jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormány rendelet szolgál.  

Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében 
való részvétel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás a www.emet.gov.hu oldalon 
közétett eljárási rendnek megfelelően, kizárólag az EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően, 
az innen letöltött csatlakozási nyilatkozat aláírt példányának az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
megküldésével valósulhat meg, majd a kiírt pályázat alapján kell elbírálni a rászorultságot.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
83/2013. (IX.25.) számú határozat  
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj  
pályázathoz való csatlakozásról  
 
 

H a  t á r o z a t 

 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.  
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre)  
és „B” típusú (hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati 
kiírás közzétételét elrendeli.  
 
Csatlakozási határidő: 2013. október 11. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.  
 
Felelős: Csontos Máté  polgármester  



 
6/2  Tájékoztatások: 
 

 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a szüreti mulatság 
rendben lezajlott. Minden részt vevő jól érezte magát. 
 
Tóth Antal – képviselő – jelezte, hogy a jövő évben csatlakozni kíván a vendéglátók köréhez, 
szeretné megvendégelni a szüreti felvonulás részt vevőit.  
 
   
Csontos Máté –polgármester – örömmel vette a képviselő felajánlását.   
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


