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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 18-án 

8 00 órakor megtartott rendkívüli 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.  
 
A rendkívüli ülés összehívása azért vált szükségessé, mert Móricgát Községi Önkormányzat a 
könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján 
pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásának határideje 2014. március 25. ezért a rendkívüli 
ülés összehívása szükséges.   

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét -4  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
Napirendi pontok: 

 

 

1. „Könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
1. Napirendi pont 

„Könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat 
benyújtása 

 
 
Csontos Máté - polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent a 
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet. A 
biztosított forrásból a művelődési házba új székeket szeretne beszerezni. A bútor beszerzése 
az intézmény működése szempontjából elengedhetetlen.   
 
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy Móricgát Községi Önkormányzat a könyvtári és 
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai 
támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján pályázatot 
nyújtson be. A pályázat keretében a művelődési ház intézményben székek beszerzését 
kívánják megvalósítani.  
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 A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértéke 100.000.-Ft, melyet javasolja 
Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő Közművelődés – 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkció előirányzata 
terhére biztosítsanak.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2014. (III. 18.)  határozat 
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő  
támogatás. 
 H a t á r o z a t  

 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. 
évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház (Móricgát, Zrínyi Miklós u. 47.) 
berendezési tárgyak (bútor) beszerzése tárgyában pályázatot 
nyújt be.  

 A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás mértéke 
100.000.-Ft, melyet a Közművelődés – hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióban biztosít.  

 Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
összeállítására és benyújtására.  

 Határidő: 2014. március 25. 
 Felelős: Csontos Máté polgármester  
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  
 

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


